
MINDENNAPOS TÖRTÉNET
Leonóra véget akar vetni a rossz 
bánásmódnak, de fél bármit is  
mondani róla
Leonóra 71 éves.  Nagyon elszomorítja, hogy a családja 

rosszul bánik vele. Nem tisztelik. Nem figyelnek rá, hogy 

mit mond. Kontrollálják a pénzét és a házát. Előfordul, 

hogy kiabálnak vele, káromkodnak, lökdösik, sőt megütik. 

Amikor ilyesmi történik, nem érzi magát biztonságban. 

Bántó megjegyzéseket tesznek a jelenlétében. Gyakran 

vigyáz az unokákra, ilyenkor teljesen kimerült. Leonóra 

nem akarja, hogy a családja őmiatta bajba kerüljön. Csak 

véget akar vetni a rossz bánásmódnak. 

LEONÓRA JOGAI
Leonórának joga van arra, hogy rossz bánásmód nélküli életet 

éljen. Ezt a bánásmódot a helyzetével való visszaélésnek 

hívják. Családi és közösségi nyomás ara késztetheti Leonórát, 

hogy ne beszéljen erről a visszaélésről. 

Talán még szégyenkezik is és fél attól, hogy nem hisznek 

neki, ha ezt bejelenti. Attól is fél talán, hogy mit tesz a 

rendőrség, ha beszél velük. Talán tehetetlennek érzi magát 

és nem tudja, kivel beszéljen. Leonóra talán megpróbálta, 

hogy a rossz bánásmódról panaszkodjon a közösségében, 

de a visszaélés folytatódott. 

Legfőbb ideje, hogy beszéljen valaki mással és különböző 

módokon találhat segítséget. Az a Leonórán múlik, milyen 

segítséget fogad el, hogy véget vessen ennek a bánásmódnak.  

BESZÉLNI VALAKIVEL A ROSSZ BÁNÁSMÓDRÓL
Ennek a tájékoztatónak a forrása a Seniors Legal and Support Service (Idősebbek jogi és támogató szolgálata) a Caxton  

Legal Centre (Caxton jogi központ) keretében.  A szolgálatot a szövetségi állam finanszírozza. Ingyenes, bizalmas jogi és  

szociális támogatást nyújt az idősebbeknek, amikor rossz bánásmódban van részük olyan családtagok vagy barátok  

részéről, akik visszaélnek a bizalmukkal vagy magukra hagyják őket. 

HOGYAN LEHET INGYENES SEGÍTSÉGET KAPNI – LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

A rossz bánásmód lehet anyagi, szóbeli, érzelmi, fizikai vagy ezeknek a kombinációja. Gyakran 
nehéz ezekről a problémákról beszélni, sőt az ilyen események még szégyenérzetet is kiválthatnak. 
Ha Ön gondok között vagy félelemben él, hívhatja állam-szerte a segítővonalat: 1300 651 192, hogy 
segítséget kérjen. 
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LEONÓRA VÁLASZTÁSA
Ha Leonóra úgy dönt, hogy el kell mondania valakinek, milyen 

bánásmódban van része, beszélhet valakivel az Idősebbek Jogi 

és Támogató Szolgálatánál (Seniors Legal and Support Service), 

amely:

• közösségi szervezet és nem rendőrségi vagy állami

• ingyenes és bizalmas

• tanácsadó szolgálat, tehát ha Leonóra csak beszélni akar 

valakivel és nem tesz semmit, az is rendben van.

Az Idősebbek jogi és támogató szolgálata:

• jogi tanácsot adhat Leonórának

• szociális szolgáltatásokhoz juttathatja, beleértve gondozást, 

szállítást, lakást, egészségügyi és egyéb támogatást

• elláthatja olyan lépések listájával, amiből kiválaszthatja, mit 

akar tenni a rossz bánásmód megszüntetésére és ő döntheti 

el, mit akar tenni.

Leonóra azt is elhatározhatja, hogy  
beszélni fog:
• valakivel a közösségében, akihez bizalma van, és aki talán 

segíteni tud

• olyan szomszéddal vagy baráttal, akiben bízik, és aki az ő 

nevében felhívhatná az Idősebbek jogi és támogató szolgálatát

• az orvosával, aki az információt bizalmasan kezeli, hacsak 

Leonóra bele nem egyezik abba, hogy a doktor segítse őt és 

beszámoljon egy másik szervezetnek az ő helyzetéről

• az idősebbek gondozójával, aki ellátja őt az idősebbek 

szolgáltatásaival és megbeszélheti a főnökével, hogyan 

segíthetik Leonórát

• betegápolóval vagy szociális dolgozóval, ha kórházban van

• a rendőrséggel, ha azonnali veszélyben van, a 000 számon. 

MI TÖRTÉNHET LEONÓRA 
CSALÁDJÁVAL
Leonóra aggódik a családja miatt, és hogy mi történhet, ha bárkinek 

is megemlíti a rossz bánásmódot A legrosszabb, ami történhet, az 

az, hogy:

• sajnálatos módon a családi és közösségi kapcsolatai továbbra 

is feszültek maradnak vagy megszakadnak és csak hosszabb 

idő után újulnak meg

• elsőfokú bírósági ülésre (Magistrates Court) kerülhet sor, 

hogy védelmező határozatot adjanak ki Leonóra részére, hogy 

megváltoztassák a családja magatartását. Leonóra családját 

csak akkor büntetnék meg, ha nem engedelmeskednének a 

határozatnak

• Amennyiben Leonórának csökkent a döntéshozó képessége, 

akkor lehet, hogy a Queenslandi Polgári és Adminisztratív 

Bíróság (Civil and Administrative Tribunal) ülése nevez ki egy 

megbízható családtagot vagy állami szervet arra, hogy döntést 

hozzon Leonóra érdekében.

Milyen pozitív fejleményeket várhat a család, 
ha Leonóra beszél valakivel a helyzetéről:
• lehet, hogy a családja megváltoztatja a viselkedését

• Leonóra ismét ura lesz az életének és a pénzének

• úgy rendezheti az ügyeit, hogy a rossz bánásmód nem térhet 

vissza

• Leonóra újból biztonságban érezheti magát

• láthatja a szeretett unokáit anélkül, hogy az egész gondozásuk 

őrá hárulna

• Leonóra az ő környékén található idősgondozási 

szolgáltatásokról és tevékenységről értesülhet, hogy megtartsa 

az egészségét és függetlenségét, ameddig csak lehetséges

• ha gondozója van, elérhető a segítség arra az esetre, ha az 

kifárad.

Ne felejtsük, Leonórának joga van a méltányos bánásmódra. 

Felhívhat minket ingyenes és bizalmas tanácsért és támogatásért. 

Akkor övé az elhatározás, hogy bármilyen lépést tegyen – mi nem 

fogjuk őt semmire se kényszeríteni.  
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Nyilatkozat
Ez a tájékoztató csupán általános tanácsot kíván nyújtani és nem helyettesíti a jogi tanácsot. Noha minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, 
hogy az írás időpontjában a pontosságot biztosítsuk, a törvény összetett és folyamatosan változik.
Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy sérülésért, amelyet pénzügyi vagy egyéb módon szenvedett el a jelen kiadványban 
szereplő vagy kihagyott információ alapján cselekvő vagy arra támaszkodó személy.

HOL KAPHAT INGYENES SEGÍTSÉGET

IDŐSEBBEK JOGI ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLATAI (SENIORS 
LEGAL AND SUPPORT SERVICE)

A Caxton Legal Centrenél: jogi tanácsadás, szociális támogatás 
és képviselet
Tel: (07) 3214 6333

RÉSZLEG AZ IDŐSEBBEK BÁNTÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉRE

Tel: 1300 651 192

ADA AUSTRALIA 

segít, hogy meghallgassák Önt a döntési jogának védelmében, 
vagy hogy hangot adhasson az öregségi gondozással 
kapcsolatos kételyeinek
Tel: 1800 818 338 vagy 3637 6000

DIVERSICARE

segít minőségi gondozással a kultúrájukban és nyelvükben 
különböző emberek otthonában
Tel: 1300 348 377

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓK

segítenek adóssági problémák megoldásában
Tel: 1800 007 007 

RENDŐRSÉG (POLICE LINK)

Tel: 13 14 44 vagy 000 sürgősség esetére

QUEENSLANDI KÖZGYÁM (PUBLIC TRUSTEE OF QUEENSLAND)

ingyenesen megfogalmazza a végrendeletét és díj ellenében 
az állandó képviseleti meghatalmazást
Tel: 1300 360 044 

TELEFON TOLMÁCSSZOLGÁLAT

Tel: 13 14 50

KÖZGYÁM (OFFICE OF THE PUBLIC GUARDIAN)

vádemelés: visszaélés olyan felnőttel szemben, akinek  
csökkentett az ítélőképessége
Tel: 1300 653 187

QUEENSLANDI SZÓVITEL, BEJEGYZETT CÉG (QUEENSLAND 
ADVOCACY INCORPORATED)

jogi képviselő, szóvivő fogyatékossággal élők számára
Tel: 1300 130 582 

QUEENSLANDI JOGÁSZ SZÖVETSÉG (QUEENSLAND LAW  
SOCIETY)

privát ügyvédek elérhetőségei
Tel: 1300 367 757

IDŐSEBBEK ÉRDEKLŐDÉSI FORRÓVONALA (SENIORS  
ENQUIRY LINE)

amikor nem biztos benne, hogy kihez forduljon kérdésével 
vagy problémájával
Tel: 1300 135 500
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